
 

 

Tarefa 08 – Professor Anderson 
 

MÓDULOS 05, 07 E 08 
 
01. (Uerj 2020)  O Titicaca é um lago de água doce 

localizado na fronteira do Peru com a Bolívia, 
sendo considerado um dos maiores da América 
Latina. Ele se encontra a aproximadamente 
4.000  metros de altitude em relação ao nível do 
mar. 

 

 
 

Com o objetivo de estudar sedimentos 
depositados nesse lago, uma equipe de 
pesquisadores envia um pequeno submarino ao 
local.  
Admita que, a cada 1.000 m  de altitude, a 
pressão atmosférica seja reduzida em 0,1 atm.  
Estime, em atmosferas, a pressão total exercida 
sobre o submarino a uma profundidade de 
200 m.  

  
02. (Ufrgs 2019)  Em um tubo transparente em 

forma de U contendo água, verteu-se, em uma 
de suas extremidades, uma dada quantidade de 
um líquido não miscível em água. Considere a 
densidade da água igual a 31 g cm .  
A figura abaixo mostra a forma como ficaram 
distribuídos a água e o líquido (em cinza) após o 
equilíbrio. 
 

 
 
 

Qual é, aproximadamente, o valor da densidade 
do líquido, em 3g cm ?   
a) 1,5.     
b) 1,0.    
c) 0,9.    
d) 0,7.     
e) 0,5.     

  

03. (Eear 2018)  Em um sistema de vasos 
comunicantes, são colocados dois líquidos imiscíveis, 
água com densidade de 31,0 g cm  e óleo com 
densidade de 30,85 g cm .  Após os líquidos 
atingirem o equilíbrio hidrostático, observa-se, numa 
das extremidades do vaso, um dos líquidos isolados, 
que fica a 20 cm  acima do nível de separação, 
conforme pode ser observado na figura. 
 

 
 

Determine o valor de x,  em cm,  que 
corresponde à altura acima do nível de separação 
e identifique o líquido que atinge a altura x.   
a) 8,5;  óleo      b) 8,5;  água    
c) 17,0; óleo      d) 17,0; água    

  

04. (Ufpr 2017)  O sistema representado na figura a 
seguir corresponde a uma prensa hidráulica com 
acionamento por meio de uma alavanca. O 
sistema está dimensionado de tal maneira que a 
alavanca aciona o êmbolo do cilindro menor da 
prensa no seu ponto central e o raio do êmbolo 
do cilindro maior é o triplo do raio do êmbolo do 
cilindro menor.  

 

 
Demonstre qual seria a força 2F  disponível no 
cilindro maior em relação à força 1F ,  vertical, 
aplicada no cilindro menor.  
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05. (Eear 2017)  Uma prensa hidráulica possui ramos 
com áreas iguais a 215 cm  e 260 cm .  Se 
aplicarmos uma força de intensidade 1F 8 N  
sobre o êmbolo de menor área, a força 
transmitida ao êmbolo de maior área será:  

a) 1F
4

    

b) 1F
2

    

c) 12 F     
d) 14 F     

  
06. (Ufjf-pism 2 2016)  Um dos laboratórios de 

pesquisa da UFJF recebeu um equipamento de 
400 kg.  É necessário elevar esse equipamento 
para o segundo andar do prédio. Para isso, eles 
utilizam um elevador hidráulico, como mostrado 
na figura abaixo. O fluido usado nos pistões do 
elevador é um óleo com densidade de 

3700 kg m . A força máxima aplicada no pistão A 
é de 250 N.  Com base nessas informações, 
RESPONDA: 

 

 
 

a) Calcule a razão mínima entre os raios dos 
pistões A e B para que o elevador seja capaz 
de elevar o equipamento. 

b) Sabendo que área do pistão A é de 20,05 m ,  
calcule a área do pistão B. 

c) Com base no desenho, calcule a pressão 
manométrica no ponto C,  situado a uma 
distância h 0,2 m  abaixo do ponto onde a 
força F  é aplicada.  

  
07. (Ufrgs 2018)  A figura I representa um corpo 

metálico maciço, suspenso no ar por um 
dinamômetro, que registra o valor 16 N. A figura 
II representa o mesmo corpo totalmente 
submerso na água, e o dinamômetro registra 
14 N. 

 

 
 

Desprezando o empuxo do ar e considerando a 
densidade da água 3 3

a 1,0 10 kg m    e a 

aceleração da gravidade 2g 10 m s ,  o volume e 
a densidade do corpo são, respectivamente,  
a) 4 32,0 10 m  e 3 310,0 10 kg m .     
b) 4 32,0 10 m  e 3 38,0 10 kg m .     
c) 4 32,0 10 m  e 3 37,0 10 kg m .     
d) 3 31,5 10 m  e 3 38,0 10 kg m .     
e) 3 31,5 10 m  e 3 37,0 10 kg m .     

  
08. (Uerj 2018)  Em uma experiência de hidrostática, 

uma bola de futebol foi presa com um fio ideal no 
fundo de um recipiente com água, conforme 
representado na figura. 

 

 
 

Sabe-se que a bola possui massa de 0,45 kg e 
volume de 3 35,7 10 m .  
Dados: gravidade local, 2g 10 m s  e densidade 
da água, 3 310 kg m .   
 
Determine, em newtons, a tração exercida pelo 
fio.  

  



Exercícios Complementares 
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09. (Udesc 2017)  Um bloco de madeira de 1,5 kg  
flutua sobre a água com 60%  de seu volume 
imerso. Um bloco de ouro é colocado sobre o 
bloco de madeira, fazendo com que este fique 
submerso, mas o bloco de ouro permanece 
totalmente emerso.  
Assinale a alternativa que corresponde à massa 
do bloco de ouro.  
a) 0,60 kg     
b) 0,80 kg     
c) 1,00 kg    
d) 1,20 kg     
e) 2,40 kg    

  
10. (Ufpr 2017)  Um objeto sólido com massa 600 g  

e volume 1  litro está parcialmente imerso em 
um líquido, de maneira que 80%  do seu volume 
estão submersos. Considerando a aceleração da 
gravidade igual a 210 m s ,  assinale a alternativa 
que apresenta a massa específica do líquido.   
a) 30,48 g cm .    
b) 30,75 g cm .     
c) 30,8 g cm .    
d) 31,33 g cm .     
e) 31,4 g cm .    

 


